
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑   
วันที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๖๑   

ณ  ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น ๕  อาคารภูมิราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
-------------------------------------- 

 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 
๑. นายวิเชียร แสงวิวัฒน์เจริญ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์โสติผล มีทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๓. นายชวลิต ค าเพ็ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายเฉลิมพล เพียรสุภาพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. นายษกะ ฌานรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นายเรืองศักดิ์ เตียเอี่ยมดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายธเนศ สุนพงศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางจินดา มาแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๙. นางสาวชลธิรศน ์ วรพันธ์พิมล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นายชัยคม ศกุนรักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นายเสรี ทรงศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. อาจารย์ ดร.คงวิทย์ ดวงใน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๓. นายพงษ์พิชัย แผ้วเกษมเมธากุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑๔. นายสหรัฐ จาดเอี่ยม กรรมการ  
๑๕. อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ สุจริต กรรมการและเลขานุการ 
 
รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 
๑. นายวีระ รัตนศิริกุลชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจ 
๒. นายพยงค์ ยาเภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจ 
๓. นายพิษณุ ลาภชัยเจริญกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจ 
๔. นายเกรียงไกร ศิริเจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจ 
๕. ร้อยต ารวจตรีก าจัด จาวรรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจ 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี 
๒. นายก าธร ผาแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ           
๓. นางสาวสาวิตรี ใจมา ผู้ช่วยเลขานุการ 
๔. นายไพรัตน์ ปาคา ผู้ช่วยเลขานุการ 
๕. นางสาวทักษอร พุ่มสิริโรจน์ ผู้ช่วยเลขานุการ บันทึกการประชุม 
 
 
 

/เริ่มประชุม... 



 ๒ 
   

เริ่มประชุม  ๑๓:๓๐ น. 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับ
คณะกรรมการ น าเสนอข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย และแนะน าเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 จากนั้น นายวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ์กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม   
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ     

วาระท่ี ๑.๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ   
 ๑.๑.๑ รายนามคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

นายวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ  ประธานกรรมการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า  
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ ๒๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ที่ ๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลงวันที่  
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พร้อมกันนี้ คณะกรรมการได้แนะน าตัวต่อท่ีประชุม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

  ๑.๑.๒  หน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
         นายวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ  ประธานกรรมการฯ แจ้งต่อที่ประชุม เกี่ยวกับหน้าที่ 

ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยว่า พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา 
๒๖ ก าหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ ดังนี้ 

 (๑) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนา
แนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 (๒) เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษา 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 (๓) ส่งเสริมให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษา  
ให้มหาวิทยาลัยอันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 

 (๔) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย 
กับประชาชน 

มติที่ประชุม รับทราบ   

  ๑.๑.๓  ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
         นายวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ  ประธานกรรมการฯ แจ้งต่อที่ประชุม เกี่ยวกับ 

ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ชุด นายเอกชัย  วงศ์วรกุล   
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของคณะกรรมการ ดังนี้ 

/สรุปผลการด าเนินงาน...



สรุปผลการด าเนินงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ชุด นายเอกชัย  วงศ์วรกุล 
 

ที ่ กิจกรรม วิทยากร วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับ วันที่ สถานที ่
งบประมาณ 

(บาท) 

๑ 

โครงการสัมมนาพิเศษ เรื่อง 
"Digital Economy : 
Social Media กับการสร้าง
รายได้ให้ธุรกิจ" 

คุณธีรศานต์  สหัสสพาศน์ 
ประธานบริหาร บริษัท JM 
Cuisine อาหารความคิด
สร้างสรรค์ต้นต ารับเพชรบุรี 
จ ากัด 

เพ่ือสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ 
Social Media ในการท า
ธุรกิจ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจ และมี
ความคิดสร้างสรรค์ในการ
น า Social Media ไปใช้
ประโยชน์ในทางธุรกิจและ
การศึกษา 

๒๘ มิถุนายน 
๒๕๕๘ 

ห้องประชุมสิริราชภัฏ ๑๕,๐๐๐.๐๐ 

๒ 

โครงการสัมมนาพิเศษ เรื่อง 
"การเรียนและด ารงชีวิต
อย่างไรจึงจะมีอนาคตท่ีดี" 

คุณตัน ภาสกรนที กรรมการ
ผู้อ านวยการ บริษัท อิชิตัน 
กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ในการเรียน
และการด ารงชีวิต 

นักศึกษาได้รับแรงบันดาล
ใจจากนักธุรกิจที่ประสบ
ความส าเร็จ และมีแรง
บันดาลใจในการเรียนและ
การด ารงชีวิต 

๔ สิงหาคม 
๒๕๕๘ 

หอประชุม
มหาวิทยาลัย 

๕๕,๑๒๐.๐๐ 

๓ 

พิธีทอดป่าผ้าสามัคคีเพ่ือ
การศึกษา 

  เพ่ือระดมทุนทรัพย์ในการ
ด าเนินงานตามบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

ได้รับยอดบริจาค เป็นเงิน 
๗๓๖,๒๐๗.๑๓ บาท 

๙ กันยายน 
๒๕๕๘ 

หอประชุม
มหาวิทยาลัย 

๔๐,๑๔๑.๐๐ 



 ๔ 
   

ที ่ กิจกรรม วิทยากร วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับ วันที่ สถานที ่
งบประมาณ 

(บาท) 

๔ 

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง 
"โอกาสในการหางานท าใน
ยุค AEC" 

ผศ. ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ "AEC" และ
เตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาท่ีจะส าเร็จ
การศึกษา 

นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ AEC และมี
ความพร้อมในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานในยุค AEC 

๒๔ สิงหาคม 
๒๕๕๙ 

หอประชุม
มหาวิทยาลัย 

๔๐,๙๕๔.๐๐ 

๕ 

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง 
"การปรับตัวสู่ประเทศไทย 
๔.๐" 

ผศ.ดร.ธนวรรธน ์ พลวิชัย 
รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการ
และงานวิจัย มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 

เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ "ประเทศ
ไทย ๔.๐" และเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษา
ที่จะส าเร็จการศึกษา 

นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ ประเทศ
ไทย ๔.๐ และมีความ
พร้อมในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานในยุค 
ประเทศไทย ๔.๐ 

๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ 

ห้องประชุมพิชัย 
ราชภัฏ 

๕๓,๗๐๖.๐๐ 

๖ 

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง 
"สร้างสุขทุกวัย...คนไทยยุค 
๔.๐" 

พระมหาสมปอง  ตาลปุตฺโต เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ "ประเทศ
ไทย ๔.๐" และเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษา
ที่จะส าเร็จการศึกษา 

นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ ประเทศ
ไทย ๔.๐ และมีความ
พร้อมในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานในยุค 
ประเทศไทย ๔.๐ 

๗ กันยายน 
๒๕๖๐ 

หอประชุม
มหาวิทยาลัย 

๖๖,๓๘๗.๐๐ 

รวมเป็นเงิน ( สองแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันสามร้อยแปดบาทถ้วน )   ๒๗๑,๓๐๘.๐๐ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

/วาระท่ี ๑.๑.๔ รายงานงบประมาณ...



  ๑.๑.๔  รายงานงบประมาณการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
         นายวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ  ประธานกรรมการฯ แจ้งต่อที่ประชุม เกี่ยวกับรายงาน

งบประมาณการเงินของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ชุด นายเอกชัย  วงศ์วรกุล  
ดังนี้ 

บัญชี กองทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ เลขที่บัญชี ๙๘๐-๕-๒๔๔๑๖-๔ 

ที ่ รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

รายรับ (๑) รายจ่าย (๒) 
๑ ยอดยกมาจากคณะกรรมการ ชุด ผศ.อมร ชูเอียด ๒๓๖,๙๒๒.๔๑   

๒ 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสัมมนาพิเศษ  
เรื่อง "Digital Economy : Social Media กับการสร้าง
รายได้ให้ธุรกิจ" 

  ๑๕,๐๐๐.๐๐ 

๓ 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสัมมนาพิเศษ  
เรื่อง "การเรียนและด ารงชีวิตอย่างไรจึงจะมีอนาคตท่ีดี" 

  ๕๕,๑๒๐.๐๐ 

๔ 
พิธีทอดป่าผ้าสามัคคีเพ่ือการศึกษา  
(ได้รับยอดบริจาค เป็นเงิน ๗๓๖,๒๐๗.๑๓ บาท) 

  ๔๐,๑๔๑.๐๐ 

๕ ดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ๓๗๖.๘๕   

๖ 

เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ คุณเอกชัย วงศ์วรกุล เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  
ปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

  ๔,๑๘๐.๐๐ 

๗ 
เบิกค่าพวงหรีดดอกไม้สด งานศพมารดาภรรยา  
ผศ.ดร.สมบัติ  เวชกามา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 

  ๑,๕๐๐.๐๐ 

๘ ดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๒๖๕.๐๓   

๙ 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการบรรยายพิเศษ  
เรื่อง "โอกาสในการหางานท าในยุค AEC" 

  ๔๐,๙๕๔.๐๐ 

๑๐ เบิกเงินสนับสนุนกิจกรรม URU FRESHY ๒๐๑๖   ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๑ 

เบิกเงินค่าที่พัก คุณวีณา  ศรีทา ในการประชุมโครงการ
พัฒนาระบบการบริหาร เพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (Reprofiling)  
วันที่ ๙-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดสุโชทัย 

  ๑,๕๐๐.๐๐ 

๑๒ 

เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ คุณเอกชัย วงศ์วรกุล เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  
ปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

  ๗,๘๖๘.๐๐ 

๑๓ ดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๑๔๒.๙๐   



 ๖ 
   

ที ่ รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

รายรับ (๑) รายจ่าย (๒) 
๑๔ เบิกเงินสนับสนุนทุนค่าอาหารกลางวัน   ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๕ 
เบิกค่าพวงหรีดดอกไม้สด งานศพบิดา  
คุณวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  ๑,๐๐๐.๐๐ 

๑๖ ดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๘๙.๐๐   
๑๗ ดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ๗๖.๖๒   

รวม ๒๓๗,๘๗๒.๘๑ ๑๙๗,๒๖๓.๐๐ 

คงเหลือ (๑) - (๒) ๔๐,๖๐๙.๘๑ 

    
บัญชี กองทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ เลขที่บัญชี ๙๘๓-๔-๘๕๕๖๖-๔ 

ที ่ รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

รายรับ (๑) รายจ่าย (๒) 
๑ กิจกรรมทอดป่าผ้าสามัคคีเพ่ือการศึกษา ๗๓๖,๒๐๗.๑๓   
๒ ดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ๑,๐๑๗.๓๑   
๓ เบิกเงินทุน อ.ดร.พัฒนา สมนิยาม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์   ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๔ ดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๑,๒๕๗.๕๕   
๕ เบิกเงินเพ่ือมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘   ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 
๖ ดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๘๘๐.๐๓   
๗ เบิกเงินเพ่ือมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙   ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๘ 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการบรรยายพิเศษ  
เรื่อง "การปรับตัวสู่ประเทศไทย ๔.๐" 

  ๕๓,๗๐๖.๐๐ 

๙ ดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๗๑๘.๙๐   
๑๐ เบิกเงินเพ่ือมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐   ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๑ 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการบรรยายพิเศษ  
เรื่อง "สร้างสุขทุกวัย...คนไทยยุค ๔.๐" 

  ๖๖,๓๘๗.๐๐ 

๑๒ 
เบิกเงินสนับสนุนกิจกรรมสักการะพระยาพิชัย  
ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ ปี ๒๕๖๐ 

  ๕,๐๐๐.๐๐ 

๑๓ ดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ๔๔๗.๕๙   

รวม ๗๔๐,๕๒๘.๕๑ ๕๘๕,๐๙๓.๐๐ 

คงเหลือ (๑) - (๒) ๑๕๕,๔๓๕.๕๑ 



 ๗ 
   

มติที่ประชุม รับทราบ   
 

วาระท่ี ๑.๒  เรื่องกรรมการแจ้งท่ีประชุมทราบ   

  - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม     

  - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

  - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี  ๔.๑   การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีนโยบายในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา  
ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา ซึ่งในแต่ละปีมีนักศึกษาจ านวนมาก  
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา แต่มหาวิทยาลัยมีทุนทรัพย์ไม่เพียงพอในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่
นักศึกษาดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการส่งเสริมการมหาวิทยาลัย พิจารณาในการสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ก าหนดมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ในวันพฤหัสดีที่ ๒๓ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอแนะ ๑. คณะกรรมการชุด นายเอกชัย วงศ์วรกุล มอบทุนการศึกษา จ านวน ๓๐ ทุนๆ ละ  
๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อปีการศึกษา 
  ๒. เนื่องจากจ านวนนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษามีจ านวนมาก คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ควรเพิ่มจ านวนทุนการศึกษาให้มากข้ึน เพ่ือให้เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาที่ขอรับ
ทุนการศกึษา 
  ๓. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ควรช่วยงาน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมต่างๆ และควรเป็นนักศึกษาจิตอาสาของ
มหาวิทยาลัย 
  ๔. เนื่องจากเงินกองทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีจ านวนน้อย  
จึงเห็นควรให้มอบทุนการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวนเท่าเดิมกับคณะกรรมการชุดก่อน และควรหา
แนวทางในการจัดหารายได้ เพ่ือมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและด าเนินงานตามบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักศึกษาต่อไป 

มติที่ประชุม  ๑. เห็นชอบ ให้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จ านวน ๓๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 

/๒. เห็นชอบ... 



 ๘ 
   

  ๒. เห็นชอบ ให้หารือแนวทางการจัดหารายได้เพ่ือด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งต่อไป 

วาระที่  ๔.๒   การมอบหมายผู้เบิกถอนบัญชีกองทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและสมบูรณ์ จึงขอที่ประชุมร่วมกันพิจารณามอบหมายผู้เบิกถอนบัญชีเงินฝากกองทุนการศึกษา
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ านวน ๒ บัญชี ได้แก่ 

๑. บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุต รดิตถ์ ประเภทออมทรัพย์  
ชื่อบัญชี กองทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี  
๙๘๐-๕-๒๔๔๑๖-๔ 

๒. บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประเภทออมทรัพย์  
ชื่อบัญชี กองทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี  
๙๘๓-๔-๘๕๕๖๖-๔ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ มอบหมายผู้เบิกถอนบัญชีเงินฝากกองทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ าวน ๒ บัญชีข้างต้น โดยมีเงื่อนไข ๒ ใน ๓ คน ดังนี้ 

  ๑. นายวิเชียร   แสงวิวัฒน์เจริญ  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายเฉลิมพล   เพียรสุภาพ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓. อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ สุจริต   กรรมการและเลขานุการ 

วาระท่ี  ๔.๓   แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์ และตรงตามบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๖ จึงขอที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและหารือแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอแนะ ๑. เห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ได้แก่  บริบทของ
มหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พร้อมจัดท าแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย และน ามา
เสนอต่อที่ประชุม เพ่ือร่วมกันพิจารณาแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 
  ๒. เห็นควรให้มีการรับฟังข้อมูลและแนวคิดของคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย เพ่ือเป็นข้อมูล  
ในการจัดท าแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย 
  ๓. อาจารย์ ดร.คงวิทย์  ดวงใน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแนวทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  หลัก ๓C ได้แก่ 
  C๑ – Competency ศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
  C๒ – Connection การมีการติดต่อสัมพันธ์กับภายนอก 
  C๓ – Collaboration การมีส่วนร่วมกับองค์กรอื่น 
  การสร้าง ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็ง เจริญก้าวหน้า โดยน า ๓C มาปฏิบัติ
ให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจน 
  การพัฒนาทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า เช่น โรงแรมของมหาวิทยาลัย 

/มติที่ประชุม... 



 ๙ 
   

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ให้หารือแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป โดยหารือ
ร่วมกับคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องอ่ืน ๆ  
 วาระท่ี  ๕.๑  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 

       นายวิเชียร  แสงวิวัฒน์เจริญ  ประธานกรรมการฯ ขอหารือที่ประชุมเกี่ยวกับ  ก าหนดการ
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 

 

ข้อเสนอแนะ ๑. ควรด าเนินการประชุมคณะกรรมการ ไตรมาสละ ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็น 
  ๒. ควรด าเนินการประชุมร่วมกับคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย เพ่ือรับฟังข้อมูลและหารือแนวทาง
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑       
ในวันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เวลา  ๑๓:๓๐  น. ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ล ารางทุ่งกะโล่  
โดยด าเนินการประชุมร่วมกับคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย 
  
ปิดประชุม   เวลา  ๑๕:๓๐   น. 
 
 
 

(นางสาวทักษอร  พุ่มสิริโรจน์) 
บันทึก/พิมพ์ รายงานการประชุม 

 
 
 

(อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ  สุจริต) 
กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ตรวจ/ทาน รายงานการประชุม 

  


